
 

 

College | start seizoen 2018-2019 

Beste (ouders/verzorgers van) College danser, 

Hopelijk heb je genoten van een heerlijke vakantie? Vanaf zondag 9 september starten we met het 

nieuwe College seizoen.  

Na een verkort seizoen, afgelopen half jaar, zijn we nu helemaal klaar om met de doorontwikkelde 

visie van de College een volwaardig seizoen te draaien van september 2018 tot juli 2019.  

In deze brief lees je alles over de visie van de College en hoe jij je inschrijving voor 2018-2019 in orde 

maakt. 

Start seizoen 2018-2019 | Waar staan we voor? 

Visie College 

In een constant veranderende wereld, waarin eigenlijk alles mogelijk is, ligt veel keuzestress op de loer. 
Touchée College wil leerlingen coachen en begeleiden in hun zoektocht naar wat ze zelf graag willen 
doen en hoe daar te komen. Dans is het middel dat we daar grotendeels voor gebruiken, omdat we 
geloven in de kracht van deze kunstvorm. Door te dansen krijgt de individuele leerling ruimte om vanuit 
eigen persoonlijkheid te denken, te maken en te zijn. Daarnaast staat juist ook de groep centraal en 
hoe er op verschillende creatieve manieren kan worden samengewerkt. Dans kan helpen in 
bewustwording van houding en presentatie, doelgericht keuzesmaken, samenwerking en eigen 
creativiteit. Allemaal factoren die belangrijk zijn in het dagelijks leven en elke beroepspraktijk. Binnen 
de College werken we aan eigen persoonlijkheid en willen we de leerlingen laten handelen vanuit hun 
kracht. Wij geloven dat nieuwsgierigheid naar en verdieping in kennis van dansstijlen leerlingen verder 
helpt in de groei als danser. We merken dat sommige leerlingen perfect de pasjes van hun docent 
kunnen uitvoeren, maar ons standpunt is dat wanneer je het beste in jezelf naar boven wilt halen het 
van essentieel belang is om achtergrondinformatie te weten en je te verdiepen in een stijl. Onze 
docenten spreken hierover vaak in termen van ‘the knowledge’. Wanneer je begrijpt waar bewegingen 
vandaan komen, dan kun je deze bewegingen grondiger vertalen naar je eigen lijf en ben je met een 
duurzaam en waardevol procesbezig in plaats van alleen een docent te kopiëren. Zo geef je het dansen 
letterlijk en figuurlijkmeer ‘body’ 
Touchée College is er voor kinderen, jongeren en jong volwassenen, die meer willen dan alleen de 
reguliere danslessen. Leerlingen die toe zijn aan een stapje meer en verder.  
College is er voor iedereen die behoefte heeft aan verdieping in een eigen groeiproces. Het kan per 
individu verschillen waarom dit zo is. De één wil misschien heel graag naar de dansacademie, de ander 
wil leren om een solo te durven dansen voor publiek. Weer een ander wil erachter komen waar zijn of 
haar talent en kracht ligt, een vierde wil meer over een bepaalde dansstijl te weten komen en zich 
hierin specialiseren. Kortom; elke leerling brengt een eigen vraag mee en Touchée College biedt 
begeleiding en ondersteuning in het individuele groeiproces en stimuleert het algehele groepsproces 
van de leerlingen. 
 
De slogan van Touchée Dance Company is DARE 2B YOU. Touchée gelooft in mensen zien om wie ze 
zijn, hen in hun kracht zetten, deze kracht een podium bieden waardoor zij schitteren, genieten, 
groeien en ontwikkelen. Vanzelfsprekend is dit dan ook een vertrekpunt van Touchée College, met 
het volgende verschil: In de reguliere lessen zetten we vooral in op het zelfvertrouwen van de 
cursisten en dat ze allemaal stuk voor stuk volledig zichzelf mogen zijn binnen de danslessen. Binnen 
Touchée College ligt de focus naast zelfvertrouwen vooral op jezelf ontwikkelen als danser en de 
essentiële levensvragen die daarbij komen kijken. Wie ben je? Wat doe je? Wat kun je? En waar wil 
je naartoe? We gebruiken dans als middel, maar zetten ook andere leermiddelen in zoals 



 

 

reflectielessen, individuele gesprekken en workshops in eigen ondernemerschap. De ontwikkeling 
van de leerling staat centraal en het is de bedoeling dat de leerling in een jaar tijd, bewust zijn eigen  
leerproces ziet en meemaakt.  
Touchée College is meer dan alleen pasjes en choreografieën dansen. We leren je om zelf op 
onderzoek uit te gaan, waardoor je niet alleen een betere danser wordt, maar ook leert hoe je zelf 
choreografieën maakt en je jouw eigen creativiteit kunt uitten en overdragen. We bieden als het 
ware een palet vol tools om van daaruit een eigen taal en signatuur te ontwikkelen. Wat net zozeer  
van pas komt binnen de dansstudio als buiten in het dagelijks leven. 
 
 
Binnen het College systeem volgt elke danser zijn/haar eigen ontwikkeling, gemonitord en begeleid 
door de hoofddocent. Met de aangereikte knowledge, diverse stijlen en gastdocenten binnen de 
groep, doorloopt elke danser zijn/haar eigen groei van A naar B. Bij de voortgang- en 
evaluatiegesprekken worden doelen en bijbehorend plan van aanpak besproken. Dit kunnen voor de 
ene danser grotere doelen zijn dan voor de andere. Maar iedere danser heeft als individu de 
mogelijkheid om te ontwikkelen en te groeien binnen de College. 
Aan het eind van elk seizoen wordt bij de eindevaluatie gekeken naar de passende 
doorstroommogelijkheden. Dat kan bijv. naar een andere stijl zijn of het volgende niveau binnen de 
stijl, afhankelijk van de persoonlijke doelen/wensen. 
Zoals eerder aangekondigd zullen we door dit systeem minder de nadruk gaan leggen op leeftijd bij 
het indelen van de groepen en meer op de match in niveau. 
 
Dit seizoen zullen de docenten 3 keer per jaar met je gaan zitten om jouw doelen met je te 
bespreken, monitoren en te evalueren. Het seizoen is ingedeeld in meerdere blokken, waarin jij de 
mogelijkheid krijgt om op verschillende aspecten te ontwikkelen. 
In het eerste gedeelte van het seizoen delen de hoofddocenten de blokken in met lessen t.b.v. de 
knowledge binnen de stijl. 
Het laatste gedeelte van het seizoen, werken alle College dansers naar hun eigen eindshow in het 
showblok. In het showweekend van Touchée in juli 2019, zal de College een eigen show krijgen in 
theater De Kom! 
 
 
Rooster 2018-2019 
 

Tijd   Zaal 1   Zaal 2 

     

10:00-12:00u  All styles 8-12 jaar  Afro 12-15 jaar 

  FUNdamental Kids  WOA 1 

     

     

12:00-14:00u  Urban 12-15 jaar  Afro 16+ 

  Urban Fabrique 1  WOA 2 

     

     

14:00-16:00u  Urban 16+  Modern 12+ 

  Urban Fabrique 2  ModernLifestyle 1&2 

     
 

Eerste les: zondag 9 september 2018! 



 

 

Opstart september 
 
In september starten alle groepen met een introductiemaand waarin de nadruk ligt op kennismaking 
en groepsproces, verdieping in de stijl en bewustwording. 
Naast de lessen zullen er, verschillend per groep, diverse activiteiten de revue passeren. 
Zo is het alvast gaaf om te laten weten dat we 15 september diverse internationale choreografen in 
huis hebben die te gekke masterclasses komen geven. Echt iets voor de College dansers om aan deel 
te nemen! Via deze link lees je hier meer over en kun je je inschrijven. 
http://toucheedancecompany.nl/freedom-city-masterclasses/ 

 
 
Prijzen 2018-2019 
 
College abonnement tot 12 jaar: € 46,- 
College abonnement 12 jaar en ouder: € 52,50 
 
Het College abonnement heeft een looptijd van 10 maanden en loopt daarna niet automatisch door. 
 
-  Passend bij de visie van de College, zal leeftijdsgrens steeds meer gaan vervagen en groeien de College 

abonnementskosten naar elkaar toe. 
-  Gedurende het College seizoen worden er geregeld activiteiten georganiseerd waarvoor extra bijdrage 

gevraagd kan worden. We zullen dit tijdig communiceren. 

 
College korting op reguliere abonnementen: 
10% Collegekorting 1e abonnement 
40% Collegekorting 2e abonnement 
Heb je recht op korting? Meld het ons aan de balie op Touchée. 
 
Inschrijven 
 
Vanaf vandaag is het mogelijk om je in te schrijven voor het nieuwe seizoen. Dit kan tot zondag 2 
september. Inschrijven doe je gemakkelijk online. http://toucheedancecompany.nl/inschrijven/ 
 
Na ontvangst van alle inschrijvingen op 2 september, volgt een eerste College nieuwsbrief met alle 
verdere info over (de start van) het seizoen 2018-2019. 
 
Ook dit seizoen zal ik met veel plezier mijn rol als coördinator van de College voortzetten, dus weet me 
te vinden! 
Mocht je nu nog vragen hebben n.a.v. deze brief, kun je contact opnemen met mij via 
marinza@touchee.nl . 
 
 
Auditie 8 september 
Ken jij nog dansers die erg graag in de College zouden willen dansen? Laat hen dan weten dat er 8 
september weer auditie is! (link) 
 
We zien jullie graag vanaf 9 september bij de College. 
 
Swingende groet, 
 
Marinza Verschuren 
Namens team College 
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